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ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku
1.1. Identifikátor produktu
Forma produktu : Zmes
Obchodné meno : Badigon
Typ produktu : Insekticíd,Prášok
Skupina produktov : Biocídne

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

1.2.1. Relevantné identifikované použitia
Categoria d'uso principale : Vyhradené len pre profesionálne použitie
Údaje o priemyselnom/profesionálnom použití : Vyhradené len pre profesionálne použitie

1.2.2. Použitia, pred ktorými sa varuje
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

1.3. Podrobnosti o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
Belgagri
Rue des Tuiliers, 1
4480 Engis - Belgique
T +32 (0)85 519 519 - F +32 (0)85 519 510
belgagri@belgagri.com - www.belgagri.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Krajina Organizácia/Spoločnosť Adresa Číslo pohotovosti
Slovensko Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika 
pracovného lekárstva a toxikológie

Limbová 5
833 05 Bratislava

+421 2 54 77 41 66

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti
2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

klasifikácia podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]#
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 
Skin Sens. 1 H317 
Aquatic Acute 1 H400 
Aquatic Chronic 2 H411 

Úplné znenie viet H: pozri oddiel 16
 

Triedenie podľa smernice 67/548/EHS [DSD], príp. 1999/45/ES [DPD]
Xn; R20/22
R43
N; R50/53
Úplné znenie viet R: pozri oddiel 16

Nežiaduce fyzikochemikálne účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie
Škodlivý pri vdýchnutí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými 
účinkami.

2.2. Prvky označovania

Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP] 
Výstražné piktogramy (CLP) :

GHS07 GHS09

Výstražné slovo (CLP) : Pozor
Nebezpečné obsahové látky : Azamethiphos tech.
Výstražné upozornenia (CLP) : H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí
H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

mailto:belgagri@belgagri.com
www.belgagri.com
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H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

P261 - Zabráňte vdychovaniu dym, prach
P362+P364 - Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte
P271 - Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore
P272 - Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska
P280 - Noste ochranné rukavice, ochranný odev, ochranné okuliare
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
P333+P313 - Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku 
pomoc/starostlivosť
P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 
dýchať
P312 - Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM, 
lekára

2.3. Iná nebezpečnosť
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách
3.1. Látka
Neuplatňuje sa

3.2. Zmes

Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia podľa smernice 
67/548/EHS

Azamethiphos tech. (č. CAS) 35575-96-3
(č.v ES) 252-626-0

10 T; R23
Xn; R22
R43
N; R50/53

Názov Identifikátor produktu % klasifikácia podľa nariadenia 
(ES) č.1272/2008 [CLP]

Azamethiphos tech. (č. CAS) 35575-96-3
(č.v ES) 252-626-0

10 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist), 
H331
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aquatic Chronic 1, H410

Doslovné znenie R- a H-viet: pozri v odstavci 16
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatrení prvej pomoci
Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Pri zdravotných problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
Opatrenia prvej pomoci po vdýchnutí : Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných 

problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s pokožkou : Kontaminovaný odev vyzlečte. Pokožku umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví 

podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Opatrenia prvej pomoci po kontakte s očami : Oči preventívne oplachujte vodou.
Opatrenia prvej pomoci po požití : Osobe v bezvedomí nikdy nepodávajte nič ústnou cestou. Vypláchnite ústa. Pri zdravotných 

problémoch, volajte národné toxikologické informačné centrum alebo lekára. Nevyvolávajte 
zvracanie.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
Symptómy/poranenia po kontakte s pokožkou : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Symptomatická liečba.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodný hasiaci prostriedok : Použiteľné sú všetky hasiace činitele.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

5.3. Rady pre požiarnikov
Preventívne opatrenia proti vzniku požiaru : Neprenikajte do ohnivej oblasti bez ochranných prostriedkov vrátane dýchacieho prístroja.
Ochrana pri hasení požiaru : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Dýchací samostatný izolačný prístroj. 

Kompletná ochrana tela. Pri boji s akýmkoľvek požiarom z chemickými látkami buďte opatrení.
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Iné informácie : Hodu z hasenia nevylievajte do životného prostredia. Nádoby vystavené teplu ochlaďte 
rozprášenou vodou.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné prostriedky a núdzové postupy

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Rozliatie ošetrí kvalifikovaný čistiaci personál vybavený adekvátnou ochranou dýchania a 

zraku. Záchranný tímom poskytnite adekvátnu ochranu. Čistiacim tímom poskytnite adekvátnu 
ochranu. V prípade nedostatočného vetrania používajte ochranu dýchacích ciest.

6.1.2. Pre pohotovostný personál
Ochranné príslušenstvo : Nezasahujte bez príslušného ochranného zariadenia. Pre viac informácií pozri časť 8: "Kontrola 

osobného vystavenia sa ochrany".

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zabráňte prieniku produktu do odkvapov a nádrží s pitnou vodou.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a  čistenie
Pre zadržiavanie : Zozbierajte uniknutý produkt.
Čistiace procesy : Prípravok mechanicky sústreďte na jedno miesto. Malé množstvá tekutého rozliateho 

materiálu: nasajte do nehorľavého absorpčného materiálu a vhoďte do nádoby na likvidáciu.
Iné informácie : Zvyšky po čistení obsahujúce tento produkt je možné klasifikovať ako nebezpečné. Nasiaknuté 

materiály alebo pevné zvyšky odstráňte v autorizovanom stredisku.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pre viac informácií pozri časť 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie
7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Dodatočné nebezpečenstvá pri spracovaní : S produktom manipulujte v súlade so správnou priemyselnou hygienou a bezpečnostnými 

postupmi.
Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie

: Limitné množstvo produktu v minimálnom množstve nevyhnutnom manipuláciu a obmedzenie 
počtu pracovníkov vystavených žiareniu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre 
vetranom priestore. Zabráňte vdychovaniu prach, dym. Vyhnúť sa kontaktu s očami a 
pokožkou. Noste individuálne ochranné vybavenie. Uchovávajte v odstupe od akéhokoľvek 
zdroja vznietenia - Nefajčiť. Zabráňte tvorbe elektrostatických výbojov. Pri používaní výrobku 
nejedzte, nepite ani nefajčite. Nemanipulujte s produktom v uzavretom priestore.

Hygienické opatrenia : Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. Kontaminovaný odev pred 
ďalším použitím vyperte. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po každej 
manipulácii umyť ruky.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Technické opatrenia : Za normálnych okolností sa požaduje vetranie odsávaním alebo celkové vetranie miestnosti.
Podmienky skladovania : Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Uchovávajte v pôvodných 

baleniach. Uchovajte mimo potravín, nápojov a krmiva pre zvieratá.
Maximálna doba skladovania : ≈ 2 rok
Skladový priestor : Podlaha nesmie byť nasiaknuteľná, odolná voči tekutinám a musí sa dať ľahko čistiť. 

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana
8.1. Kontrolné parametre
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

8.2. Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie : Zabezpečte vhodné vetranie pracoviska.

Individuálne ochranné zariadenie : Pri používaní počítajte s vhodnou ochranou pokožky.

Ochrana rúk : ochranné rukavice

Ochrana očí : Bezpečnostné okuliare

Ochrana pokožky a očí : Noste vhodný ochranný odev

Ochrana dýchania : Používajte ochranu dýchacích ciest

Obmedzenie a kontrola expozície životného 
prostredia

: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
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Kontrola vystavenia spotrebiteľa : Počas používanie nejedzte, nepite a nefajčte.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo : Pevné skupenstvo

 

Výzor : Prášok.
Farba : biela farba.

 

Čuch : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Prah zápachu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

pH : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna rýchlosť odparovania 
(butylacetátom=1)

: Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod tavenia / oblasť topenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod tuhnutia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod varu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Bod vzplanutia : 350 °C
 

Teplota samovznietenia : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Teplota rozkladu : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Horľavosť (pevná látka, plyn) : Nehorľavý
 

Tlak pary : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota pár pri 20 °C : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Relatívna hustota : 0,6
 

Rozpustnosť : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Log Pow : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Viskozita, kinematický : Neuplatňuje sa
 

Viskozita, dynamický : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Explozívne vlastnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Vlastnosti podporujúce horenie : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

Limity výbušnosti : Nie sú k dispozícii žiadne dáta
 

9.2. Iné informácie
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilné pri normálnych užívateľských podmienkach.

10.2. Chemická stabilita
Stabilné za normálnych podmienok.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
Na základe našich vedomostí tento produkt nepredstavuje osobitné nebezpečenstvo za normálnych podmienok použitia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
Vlhkosť.

10.5. Nekompatibilné materiály
zásady.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu
Žiaden nebezpečný rozkladový produkt nevznikol za normálnych podmienok skladovania a použitia.

ODDIEL 11: Toxikologické informácie
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch
Akútna toxicita : Inhalácia:prach,hmlu: Škodlivý pri vdýchnutí.

ATE CLP (prach, hmla) 5,000 mg/l/4h

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
LD50 orálne potkan 500 mg/kg
LD50 na koži u potkana > 2000 mg/kg
LC50 inhalácia potkan (mg/l) 0,5 - 1 mg/l/4h

Poleptanie kože/podráždenie kože : Neklasifikovaný
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí : Neklasifikovaný
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Respiračná alebo kožná senzibilizácia : Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
Mutagenita zárodočných buniek : Neklasifikovaný
Karcerogenita : Neklasifikovaný

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
NOAEL (chronická,ústný,zviera/mužský,2 roky) 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti
NOAEL (chronická,ústný,zviera/ženský,2 roky) 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti

Reprodukčná toxicita : Neklasifikovaný
Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
jednorazová expozícia

: Neklasifikovaný

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – 
opakovaná expozícia

: Neklasifikovaný

Aspiračná nebezpečnosť : Neklasifikovaný
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie
12.1. Toxicita
Ekológia - všeobecne : Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
LC50 ryby 1 0,19 mg/l Oncorhynchus mykiss (Pstruh dúhový)
EC50 Dafnia 1 0,00033 mg/l
ErC50 (riasy ) 74 mg/l

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
Perzistencia a degradovateľnosť Nie je určené.
Biodegradácia 17 %

12.3. Bioakumulačný potenciál

Azamethiphos tech. (35575-96-3)
Biookncentračný činiteľ (BCF REACH) < 2000
Log Pow 1 pri 20 °C
Bioakumulačný potenciál Nie je určené.

12.4. Mobilita v pôde
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

12.6. Iné nepriaznivé účinky
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1. Metódy spracovania odpadu
Regionálna legislatíva (odpady) : Odstráňte v súlade so zákonnými predpismi.
Metódy spracovania odpadu : Tento produkt a jeho obal odstráňte v zbernom mieste nebezpečných alebo špeciálnych 

odpadov. Odstráňte v súlade s platnými miestnymi/národnými bezpečnostnými predpismi.
Ekológia - odpadové materiály : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Nebezpečné odpady z dôvodu ich toxicity. Na 

akékoľvek náhodné vyliatie do vodného toku alebo do odtokov upozornite kompetentné orgány.

ODDIEL 14: Informácie o doprave
Zodpovedá požiadavkám pre ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Číslo OSN
Číslo OSN (ADR) : 3077
Číslo OSN (IMDG) : 3077
Číslo OSN (IATA) : 3077
Číslo OSN (ADN) : 3077
Číslo OSN (RID) : 3077

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Vlastné dopravné pomenovanie (ADR) : LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I. N.
Vlastné dopravné pomenovanie (IMDG) : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Vlastné dopravné pomenovanie (IATA) : Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
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Vlastné dopravné pomenovanie (ADN) : LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I. N.
Vlastné dopravné pomenovanie (RID) : LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I. N.
Opis dokumentu o preprave (ADR) : UN 3077 LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, PEVNÁ, I. N., 9, III, (E)
Opis dokumentu o preprave (IMDG) : UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., 9, III, MORSKÝ 

POLUTANT/NEBEZPEČNÉ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
ADR
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADR) : 9
Štítky o nebezpečenstve (ADR) : 9

:

IMDG
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IMDG) : 9
Štítky o nebezpečenstve (IMDG) : 9

:

IATA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (IATA) : 9
Štítky o nebezpečenstve (IATA) : 9

:

ADN
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (ADN) : 9
Štítky o nebezpečenstve (ADN) : 9

:

RID
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu (RID) : 9
Štítky o nebezpečenstve (RID) : 9

:

14.4. Obalová skupina
Baliaca skupina (ADR) : III
Baliaca skupina (IMDG) : III
Skupina balenia (IATA) : III
Skupina balenia (ADN) : III
Baliaca skupina (RID) : III
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14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
Nebezpečný pre životné prostredie : Áno
Morský polutant : Áno
Iné informácie : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia, Úniky a straty hoci malé vyčisťte, pokiaľ je to 

možné, bez zbytočných rizík

   
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

14.6.1. Pozemná doprava
Klasifikačný kód (ADR) : M7
Osobitné ustanovenia (ADR) : 274, 335, 601
Obmedzené množstvá (ADR) : 5kg
Vyňaté množstvá (ADR) : E1
Pokyny k baleniu (ADR) : P002, IBC08, LP02, R001
Osobitné ustanovenia o balení (ADR) : PP12, B3
Ustanovenia na zmiešané balenie (ADR) : MP10
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na 
tovar bez obalu (ADR)

: T1, BK1, BK2

Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a 
kontajnery pre tovar bez obalu (ADR)

: TP33

Kód cisterny (ADR) : SGAV, LGBV
Vozidlo na cisternovú prepravu : AT
Prepravná kategória (ADR) : 3
Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (ADR) : V13
Špeciálne prepravné nariadenia - tovar bez 
obalu (ADR)

: VV1

Špeciálne prepravné nariadenia - Nakládka, 
vykládka a manipulácia (ADR)

: CV13

Ident. číslo nebezpečnosti (Kemler-číslo) : 90
Oranžové tabule :

Kód obmedzenia v tuneli (ADR) : E

14.6.2. Lodná doprava
Osobitné ustanovenia (IMDG) : 274, 335, 966, 967
Obmedzené množstvá (IMDG) : 5 kg
Vyňaté množstvá (IMDG) : E1
Pokyny k baleniu  (IMDG) : P002, LP02
Osobitné ustanovenia o balení (IMDG) : PP12
Pokyny pre balenie GRV (IMDG) : IBC08
Osobitné ustanovenia IBC (IMDG) : B3
Návod na nádrži (IMDG) : T1, BK1, BK2, BK3
Špeciálne nariadenia pre cisterny (IMDG) : TP33
Č. EmS (požiar) : F-A
Č. EmS (rozliatie) : S-F
Kategória uloženia (IMDG) : A
Uloženie a segregácia (IMDG) : When transported in BK3 bulk container, see 7.6.2.12 and 7.7.3.9.

14.6.3. Letecká preprava
Očakávané množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: E1

Obmedzené množstvá pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: Y956

Maximálne obmedzené množstvo netto pre 
dopravné lietadlo a cargo (IATA)

: 30kgG

Pokyny pre balenie pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: 956

Maximálne množstvo pre dopravné lietadlo a 
cargo (IATA)

: 400kg

Pokyny pre balenie len letecké cargo (IATA) : 956
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Maximálne množstvo netto len letecké cargo 
(IATA)

: 400kg

Osobitné ustanovenia (IATA) : A97, A158, A179
Kód ERG (IATA) : 9L

14.6.4. Vnútrozemská preprava
Klasifikačný kód (ADN) : M7
Osobitné ustanovenia (ADN) : 274, 335, 61
Obmedzené množstvá (ADN) : 5 kg
Vyňaté množstvá (ADN) : E1
Prípustná preprava (ADN) : T* B**
Vyžaduje sa vybavenie (ADN) : PP, A
Počet kužeľov/modrých svetiel (ADN) : 0
Dodatočné požiadavky/Pozorovania (ADN) : (Azamethiphos)
Nepodlieha ADN : Ne

14.6.5. Železničná doprava
Klasifikačný kód (RID) : M7
Osobitné ustanovenia (RID) : 274, 335, 601
Obmedzené množstvá (RID) : 5kg
Vyňaté množstvá (RID) : E1
Pokyny k baleniu  (RID) : P002, IBC08, LP02, R001
Osobitné ustanovenia o balení (RID) : PP12, B3
Ustanovenia na zmiešané balenie (RID) : MP10
Pokyny pre mobilné cisterny a kontajnery na 
tovar bez obalu (RID)

: T1, BK1, BK2

Špeciálne nariadenia pre mobilné cisterny a 
kontajnery pre tovar bez obalu (RID)

: TP33

Kódy na nádržiach pre nádrže RID (RID) : SGAV, LGBV
Prepravná kategória (RID) : 3
Špeciálne prepravné nariadenia - balíky (RID) : W13
Špeciálne prepravné nariadenia - tovar bez 
obalu (RID)

: VW1

Špeciálne prepravné nariadenia - Nakládka, 
vykládka a manipulácia (RID)

: CW13, CW31

Colis express (expresné zásielky) (RID) : CE11
Identifikačné číslo nebezpečenstva (RID) : 90
Preprava zakázaná (RID) : Ne

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Neuplatňuje sa

ODDIEL 15: Regulačné informácie
15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

15.1.1. EU-predpisy

Neobsahuje žiadne látky s obmedzením v prílohe XVII
Badigon nie je v kandidátskom zozname REACH
Neobsahuje látky z REACH

Neobsahuje žiadne látky uvedené v prílohe XIV REACH
 

15.1.2. Národné predpisy
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti
K dispozícii nie sú žiadne ďalšie informácie
 

ODDIEL 16: Iné informácie

Zdroj údajov : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Pokyny školenia : Normálne použitie tohto výrobku má zahŕňať použitie v súlade s pokynmi na obale.
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Doslovné znenie R-, H- a EUHviet:
Acute Tox. 3 (Inhalation:dust,mist) Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 3
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akútna toxicita (inhalácia:prach,hmlu) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Oral) Akútna toxicita (orálna), kategória nebezpečnosti 4
Aquatic Acute 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – akútne nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 1
Aquatic Chronic 2 Nebezpečné pre vodné prostredie – chronické nebezpečenstvo, kategória 2
Skin Sens. 1 Senzibilizácia – kožná, kategória nebezpečnosti 1
H302 Škodlivý po požití
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H331 Toxický pri vdýchnutí
H332 Škodlivý pri vdýchnutí
H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití
R22 Škodlivý po požití
R23 Jedovatý pri vdýchnutí
R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo 

vodnej zložke životného prostredia
N Nebezpečný pre životné prostredie
T Jedovatý
Xn Škodlivý

FDS UE (Príloha II REACH)

Táto informácia sa zakladá na súčasných vedomostiach a je určená len na opísanie výrobku na zdravotné, bezpečnostné účely  a environmentálne požiadavky. Nemala by sa preto pokladať za 
zaručujúcu žiadnu špecifickú vlastnosť výrobku


